Załącznik nr 15 do Regulaminu świadczeń dla studentów
Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 2019 r.
(zarządzenie nr 36/2019 Rektora PRz z dnia 17 lipca 2019 r.)
Rzeszów, ………………………
imię nazwisko
kierunek (program*):
rok/semestr (etap*):
poziom studiów (rodzaj*):
forma studiów (tryb*):
telefon:
adres:

………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

email: (d) nr_albumu@stud.prz.edu.pl

numer wniosku: .......................

Komisja Stypendialna
Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza
Wniosek kontynuacja o przyznanie stypendium rektora na semestr ..................
w roku akademickim 20xx/xx
Na podstawie § 31-40 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 2019 r.
uprzejmie proszę o przyznanie następującego świadczenia:
stypendium rektora.
Okres, w którym przysługiwały mi świadczenia dla studentów do dnia złożenia wniosku wyrażony w latach wynosi:
xxxxx
Rodzaj wniosku:**)

Wniosek o przyznanie stypendium rektora na podstawie następujących osiągnięć:
Wyróżniające wyniki w nauce
W poprzednim roku akademickim uzyskałem/am średnią ocen ....... (Punkty: XX,XXX), obliczoną na podstawie
rankingu o nazwie: stypendium rektora za rok ...., program*) ........, aktualny rok studiów ...... z kodem:
......................
Osiągnięcia naukowe
Lp.
Typ osiągnięcia
1.

Osiągnięcie

Punkty
XX,XXX

Osiągnięcia artystyczne
Lp.
Typ osiągnięcia
1.

Osiągnięcie

Punkty
XX,XXX

Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym
Lp.
Typ osiągnięcia
Osiągnięcie
1.

Punkty
XX,XXX

Suma uzyskanych punktów: XX,XXX

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku
złożenia egzaminu maturalnego
Rok złożenia egzaminu maturalnego: ..................
Olimpiada:
• Międzynarodowa: laureat
• Stopnia centralnego: laureat/finalista***)
Uzyskany wynik sportowy: ……………………………………………..
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:
1) dane, takie jak wyróżniające wyniki w nauce/dodatkowe osiągnięcia/uzyskany tytuł laureata lub finalisty olimpiady/
wynik sportowy***), podane we wniosku w semestrze .................w roku akademickim 20xx/20xx nie uległy zmianie;
2) przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) i inne dokumenty dołączone do wniosku w semestrze .................. w
roku akademickim 20xx/xx są zgodne ze stanem faktycznym;
3) nie wystąpiły/wystąpiły zmiany ***) mające wpływ na prawo do stypendium rektora (np. udzielony urlop od zajęć, zawieszenie
w prawach studenta, itp.).
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OŚWIADCZENIE
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności
dyscyplinarnej, aż do wydalenia z Uczelni i obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia oświadczam, że
przedstawione we wniosku informacje i dane oraz załączone do wniosku dokumenty, dotyczące wnioskowanego
świadczenia są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązującym Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki
Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 2019 r.
Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 2019 r.
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie będę pobierał/a
stypendium rektora na innym kierunku niż ……………………………. . Oświadczam również, że nie będę pobierał/a
świadczeń dla studentów na innej uczelni niż Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Jednocześnie
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Politechniki Rzeszowskiej o uzyskaniu prawa do pobierania
wnioskowanego świadczenia na innym kierunku, w tym innej uczelni.
Rzeszów, ...................

...................................................
(podpis studenta)

Zgodnie z art. 39[1] § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks Postępowania Administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) wyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu o przyznanie
stypendium rektora za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) i wskazuję
następujący adres elektroniczny ………………………………………………….****)

Rzeszów, ...................

...................................................
(podpis studenta)

Klauzula informacyjna dla studenta składającego wniosek:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email:
kancelaria@prz.edu.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail:
iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: rozpatrzenia wniosku i/lub przyznania oraz wypłaty
i rozliczania świadczeń dla studentów, a także dla celów statutowych, statystycznych i archiwalnych
w związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa i ustaw pokrewnych w związku
z realizacją zadań udzielania studentom świadczeń.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: art. 86 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit c1 oraz
art. 9 ust. 2 lit. b2 RODO a także Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17
lipca 2019 r.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane. Odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres procedowania w sprawie przyznania świadczenia
i/lub wypłaty przedmiotowego świadczenia – do osiągnięcia celu przetwarzania, a po tym okresie
przechowywane przez okres dochodzenia/obrony praw lub roszczeń z nimi związanych czy też wykazania
zgodności przyznanego świadczenia z przepisami w przypadku kontroli organów państwowych (np. US), a
następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków
archiwizacyjnych,
w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu przechowywania dane te będą
nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
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8.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy
prawa.
9. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom działającym na
zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii
w systemach informatycznych.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie
świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 2019 r., konsekwencją takiego
przetwarzania będzie decyzja administracyjna dotycząca przyznania/odmowy przyznania świadczenia.
1 Art.

6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
9 ust. 2 lit. b RODO: przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
2 Art.

__________________________________________________________________________________________________________
nazwy stosowane w systemie USOS
właściwe zaznaczyć
niepotrzebne skreślić
****) adresem elektronicznym jest konto email na serwerze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej. Konto email na
serwerze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej jest zakładane i aktywowane automatycznie dla wszystkich studentów
Politechniki Rzeszowskiej, zgodnie z Regulaminem korzystania ze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej
*)

**)

***)
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